“Convocatòria de concurs per al disseny del cartell i de la línia gràfica de la publicitat de la
Festa Major d’Estiu 2011”
1. Finalitat
Amb motiu de la preparació de la Festa Major d’Estiu 2011, l’Ajuntament de Mollet del Vallès convoca un concurs que
té per finalitat atorgar un premi al dissenyador o als estudis de disseny professionals, vinculats a la ciutat que crearan el
cartell i tota la línia gràfica de la Festa.
2. Objecte del concurs
L’objecte d’aquest concurs és la creació del cartell i de tota la línia gràfica que s’utilitzarà en tots els elements de difusió
i publicitat de la Festa Major de Mollet del Vallès per a l’any 2011. Per això les propostes presentades pels dissenyadors
o estudis de disseny sol·licitants hauran de complir les condicions següents:
a) Cada concursant podrà presentar un màxim de dues obres.
b) Les obres presentades cal que siguin originals i inèdites.
c) La superfície total del cartell ha de ser de 2.400 cm2 amb una amplada mínima de 30 cm.
d) El cartell podrà estar realitzat en qualsevol sentit (horitzontal o vertical).
e) Els participants també podran presentar una proposta gràfica de programa de mà, programa de butxaca, banderola de
fanal, pancarta i pàgina web de la Festa.
f) Tota la línia gràfica haurà de ser realitzada per ser reproduïda per quadricromia, com a màxim.
g) La línia gràfica pot ser creada amb qualsevol tècnica (dibuix, pintura, disseny assistit per ordinador, collage,
fotografia, etc.)
h) Al cartell i a la resta d’aplicacions gràfiques ha de figurar el logotip de l’Ajuntament de Mollet del Vallès i el de les
Colles de Morats i de Torrats (si no se’n disposa, cal reservar-li un espai i indicar-ho) i també aquells logos relatius als
patrocinadors que l’organització consideri que han d’aparèixer a la imatge de la festa, així com el text següent: FESTA
MAJOR 2011 / MOLLET DEL VALLÈS /19, 20, 21, 22 i 23 D’AGOST, o bé, DEL 19 AL 23 D’AGOST.
i)
ii)

La proposta gràfica es presentarà sense signar. Els/les autors/es podran fer-ho una vegada conegut el
veredicte del jurat.
Al dors del treball haurà d’escriure’s un títol identificatiu

3. Requisits de participació
Poden participar en aquest concurs aquells dissenyadors o estudis de disseny professionals, vinculats a la ciutat de
Mollet.
El guanyador/a haurà de realitzar les aplicacions del disseny, bé amb els seus mitjans, o bé amb mitjans externs, fent-se
càrrec de les despeses ocasionades de les tasques de maquetació i aplicació.
En cap cas haurà de córrer amb les despeses directes dels treballs d’impressió.
4. Forma i termini de presentació de sol·licituds
1. La sol·licitud per participar en el concurs s’ha de presentar al Registre General d’Entrades de l’Ajuntament abans del
28 de juny de 2011, a les 20 hores.

2. La sol·licitud de participació ha d’anar acompanyada de la documentació següent:
a) Els treballs que es presenten al concurs.
b) IAE on hi constin els epígrafs fiscals 475 i/o 322 que acreditin i garanteixin la professionalitat del dissenyador/s i/o
estudis de disseny.
c) Per tal de preservar l’anonimat dels concursants, s’hauran de presentar en un sobre tancat les dades identificatives de
la persona que concursa: Nom i Cognoms, Adreça, Telèfon, adreça electrònica i títol identificatiu de l’obra (per
contrastar-lo amb el mateix que hi haurà al dors del treball)
5. Composició del Jurat
El Jurat del concurs estarà format per:
a) El regidor/a de l’àmbit de Cultura de l’Ajuntament de Mollet del Vallès.
b) Un/a tècnic/a del departament de Cultura.
c) Dos membres de la Comissió de la Festa Major.
d) Un representant dels mitjans de comunicació locals.
e) Un membre del Museu Abelló.
f) Un membre de la colla de Morats i un membre de la colla de Torrats.
6. Resolució
1. L’Alcaldia és l’òrgan competent per resoldre el procediment.
2. El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment és de tres mesos. El termini es computa a partir
de l’endemà del termini de presentació de les sol·licituds.
3. El concurs es considerarà desert si en el venciment del termini expressat en el punt anterior no s’ha notificat la
resolució del procediment.
7. Criteris de valoració dels treballs
El Jurat haurà de valorar els treballs presentats de conformitat amb els criteris següents:
a) Originalitat
b) Creativitat
c) Inclusió en el disseny d’algun motiu al·lusiu a la Festa Major de Mollet com les Colles de Morats i Torrats, elements
tradicionals de la festa, activitats especials o entitats.
d) Qualitat de la resta d’elements (programa de mà, estructura de pàgina web, banderoles, etc.)

8. Import del premi
La persona guanyadora del concurs rebrà un premi de 1.000 €, subjectes a impostos.

9. Consignació pressupostària
El premi del concurs es farà efectiu amb càrrec a la partida F5 481 00 3345 del Pressupost municipal per a l’any 2011.
10. Pagament del premi
El premi serà lliurat a la persona autora del treball guanyador o al seu representant legal, prèvia acceptació i presentació
de la documentació següent:
a) El document nacional d’identitat o el número d’identificació fiscal
b) Declaració responsable conforme el guanyador no incorre en cap de les circumstàncies que impossibiliten obtenir la
condició de persona beneficiària de subvencions recollides a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions.
c) La documentació que permeti acreditar convenientment la representació de la persona jurídica, si s’escau.
d) Les dades bancàries on poder fer efectiu l’ingrés , de conformitat amb el model de document de comunicació de dades
bancàries que facilitarà l’Ajuntament de Mollet del Vallès.
11. Drets i deures dels concursant
1. La presentació dels treballs pressuposa l’acceptació de les condicions i requisits de la convocatòria.
2. La persona autora del treball premiat cedirà en exclusiva a l’Ajuntament de Mollet del Vallès els seus drets
d’explotació, es a dir, la reproducció, distribució, comunicació pública i transformació de l’obra.
3. Els treballs no premiats podran recollir-se a la Regidoria de Cultura i Joventut de l’Ajuntament de Mollet del Vallès
fins al 30 de setembre de 2011. Una vegada transcorregut aquest termini, l’Ajuntament no es responsabilitza de la
custòdia i conservació dels treballs.
4. Els concursants eximeixen l’Ajuntament de qualsevol responsabilitat derivada de plagi o de qualsevol altra
transgressió de la legislació vigent en la qual puguin incórrer.”

